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President Trond ønsket alle velkommen til kveldens møte med vårt nyoppussede presidentkjede 
rundt sin hals. Han refererte deretter fra det avholdte distriktsmøte i Lyngdal og kunne fortelle om 
flere gode foredragsholdere med mere og god stemning. Kjell Magne Bondevik var hovedtaler på 
samlingen og temaet var fredsarbeid. 
Trond minnet oss på at vi på neste møte må diskutere den kommende håndverksmessen vi har på 
trappene den 17 november.  
Kveldens møte var avsatt til et tre minutters innlegg fra Per og egoforedrag av vårt nye medlem 
Sahsa Pezelj. 
 

 
 



3 minuttet fra Per var en orientering om våre 4 nyervervede torgboder. Disse er nå overtatt formelt 
fra Sande Kommune for 1 krone som de heller ikke ville ha. Vi har derfor det hele og fulle ansvaret 
for bodene med hensyn på vedlikehold og annet. 3 av disse bodene kan stå på torvet mye av året og 
leies ut til de som ønsker det. Den 4 boden står på p-plassen på oversiden av kirken og der kan også 
de andre bodene parkeres på vinteren. 
Per stilte så spørsmålet om vi burde forsikre disse bodene??? 
Takk til Per for et fint 3minutt. 
 

 
 

Deretter fikk vi et godt innblikk i Sasha Pezelj sin bakgrunn og liv. 
 

 
 

Sasha er født 1965 i det tidligere Jugoslavia og kom som krigsflyktning til Norge i 1993. Han ble da 
bosatt i Sandnesjøen i 3 år. Her traff han sin kone Rosa og fikk etter hvert 2 barn. Tilfeldighetene 
førte de til Sande hvor de i dag er etablert i Bjørnstadfeltet. 
Sasha er utdannet landmåleringeniør og har i flere år vært ansatt som dette i Veidekke AS. 
Her har han deltatt i byggingen av mange spennende og forskjellige prosjekter rundt om på 
Østlandet og det kan nevnes Gulskogensentret, Operaen i Oslo, Helleland brua, skole i Bærum og 
Skjeggestadbrua. Han kunne fortelle at landmåling er ikke hva det en gang var. I dag foregår 
landmåling for det meste elektronisk via droner og 3D format noe han i dag takler godt. 
Sasha ga oss et godt innblikk i forholdene i hjemlandet, det tidligere Jugoslavia og hjembyen Mostar. 



Her ser vi noen av medlemmene som koser seg med kakefatet og en hyggelig samtale  

 
 
 

 
 

Takk til Sasha for et fint møte. 


